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1.          Vuotalo 
Kulttuurikeskus Vuosaaressa. Rakennuksen ovat 

suunnitelleet arkkitehdit Mikko Heikkinen ja 

Markku Komonen ja se on valmistunut vuonna 2001. 

2.          Puistopolun peruskoulu 

Välituntiaktiviteetteja silloin ja nyt.  

3.          Aasi terassitalojen luona 
Vuosaaressa vierailleen kiertävän huvipuiston ja 

tivolin eläimet laidunsivat tässä ennen tämänhetkisiä 

rakennuksia. 

4.          Terassitalot 
Touko Nerosen suunnittelemat Asunto Oy 

Säästönimen talot edustavat veistoksellisena 

maamerkkinä Keski-Vuosaaressa. 

5.          Lämpökeskus 
Vuonna 1973 valmistunut lämpövoimalarakennus on 

nykypäivän kaupunkikuvassa harvinainen näky. 

Arkkitehtien Touko Nerosen ja Antti Miettisen 

suunnittelema voimalaitos on yksi ainoita Keski-

Vuosaaressa yhä jäljellä olevia rakennuksia, jota ei 

rakennettu asumiskäyttöön. 

6.          Urheilukenttä 
Kenttä rakennettiin 1966 entiseen hiekkakuoppaan 

Vuosaari-Säätiön esityksestä. Ennen peruskorjausta 

juoksuradalla oli kumiasfalttipinta, jolla Raimo 

Vilén juoksi sadalla metrillä Euroopan ennätystä 

sivuavan ajan vuonna 1972. Radalla tehtiin useita 

muitakin Suomen ennätyksiä.   

7.          Kivisaarentie 
Nauhataloja, parkkipaikkoja ja hyvät yhteydet 

Vuosaaren keskeisimpiin paikkoihin. 

 

 

 

 

 

8.          Vuosaaren pohjoinen ostari 
Pohjoisen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti 

Lauri Silvennoinen vuonna 1964, ja se otettiin 

käyttöön vuonna 1965. Se edustaa 1960-luvun 

arkkitehtuuria ja nivoutuu alueen muuhun 

rakennuskantaan. Ostarin nykykunto on melko 

heikko, ja osa tiloista on ollut tyhjillään uuden 

liikerakennuksen noustua ostarin viereen 

alkuvuodesta 2016.  

9.         Luvattoman maauimalan paikka 
Niinisaarentien varrella olevalla hiekkakuopalla 

alkoi maauimalan rakennustyöt, mutta 

rakentaminen keskeytyi lupien puuttuessa ja 

allasalue jouduttiin täyttämään hiekalla.  

10. Kangaslampi 
Kangaslampi oli 1960-luvulle asti pelkkä suolampi, 

kunnes se kunnostettiin osaksi Ilveskorvenpuistoa. 

Lampi kuroutui merestä noin 3 500 vuotta sitten. Sen 

pinta-ala on noin yksi hehtaari, ja sitä kiertää 

kävelytie. Lampi on osa sen ympärillä olevaa 

Ilveskorvenpuistoa. Kangaslammen eteläosassa on 

kunnostettu kosteikko, joka on yhteydessä lampeen. 

Kangaslammessa on yksi pieni saari. 

11. Rastilan kartano 
Rastilan kartanolla on mielenkiintoinen historia 

aina 1600-luvulta ratsutilana, rälssi- ja säteritilana, 

pensionaattina, ulkoilumajana ja viimeisimmässä 

vaiheessa kahvilana ja Rastilan leirintäalueen 

toimintoja tukevana palvelupisteenä. 

12. Rastila camping 
Suosittu leirintäalue merellisessä miljöössä. 

13. Vuosaaren silta 
valmistui ja vihittiin käyttöön vuonna 1966. Sillan 

valmistumisen myötä Vuosaari liitettiin osaksi 

Helsinkiä. 

 


